2021 YILI İÇİN SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Ek-2

2021 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa ıda yer
almaktadır
İhale Kayıt Numarası
: 2020/627182
1-İdarenin
a) Adresi
: Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı ( Sümer Kampüsü )
38100 KO ASİNAN KO ASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası
: 3522248800 - 3522248810
c) Elektronik Posta Adresi
: ihale@agu.edu.tr
ç) İhale d kümanının görüle ilece i: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) iteli i türü ve miktarı

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

3- İhalenin
a) a ılaca ı yer

b) Tarihi ve saati

: 487.000
SM3
Doğalgaz
Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari artnameden ula ılabilir
: Abdullah Gül Üniversitesi Rekt rlüğüne Bağlı Birimler
: S zle menin idare ve yüklenici tara ından imzalandığı
gerekli izin ve onay i lemlerinin tamamlanmasına müteakip
ba lana ak olup 31.12.2021 tarihinde i sona erecektir.

: Barbaros Mah. Sümer Yerle kesi Küme Evler Mevki No:1
Abdullah Gül Üniversitesi Rekt rlüğü Yeni İdari Bina
Toplantı Salonu 1. Kat Ko asinan/KAYSERİ
: 16.12.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme artları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tara ından Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz
Piyasası Lisans Y netmeliği esaslarına göre düzenlenmi olan İthalat Lisansı veya Toptan Satı
Lisansı veya Dağıtım lisanslarından en az birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili ldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi lması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi lması halinde, İdari artname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde rtaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişili in noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. ekli ve içeri i İdari artnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ekli ve içeri i İdari artnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere ya tırılama .
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ili kin belgeler ve bu belgelerin ta ıması gereken kriterler:
İdare tara ından ekonomik ve mali yeterli e ilişkin kriter elirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ili kin belgeler ve bu belgelerin ta ıması gereken kriterler:
İdare tara ından mesleki ve teknik yeterli e ilişkin kriter elirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en a anta lı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katıla ilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin

tamamında % 15 (yüzde on be ) ranında fiyat a anta ı uygulanacaktır.
7. İhale d kümanının görülmesi:
7.1. İhale d kümanı idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek lanların ihale d kümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mah. Sümer Yerle kesi Küme Evler Mevki No:1
Abdullah Gül Üniversitesi Rekt rlüğü İdari ve Mali İ ler Daire Ba kanlığı Zemin Kat
Ko asinan/KAYSERİ adresine elden teslim edile ilece i gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
asıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale ya ılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim iyatların çar ımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sö leşme im alanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme ya ılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en a anta lı
teklif üzerinde ırakılacaktır.

